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1. Introductie 
De zaken lopen goed en je Nederlandse webshop is klaar voor de volgende stap. Wellicht is het tijd om  
uitbreiding naar de oosterburen te overwegen. Duitsland heeft een gezonde economie, de inwoners staan 
bekend als ‘pünktlich’ en ‘gründlich’ en daar komt nog eens bij dat beide talen veel met elkaar gemeen hebben. 
De keuze voor Duitsland lijkt dus voor de hand te liggen en de kans om daar in de toekomst je omzet te  
verhogen dient zich aan... los geht’s of lass mal sitzen?

In dit white paper geven we algemene informatie over het zakendoen in Duitsland. Ook leggen we het koop-
proces en de voorkeuren uit van de Duitse consument. Wat verwacht deze en wat zijn de gewoontes waar je 
rekening mee moet houden? We gaan niet alleen in op de wettelijke regels maar ook op aspecten van user- 
experience, logistiek en marketing.

Uiteraard heeft elke onderneming haar eigen bijzonderheden. De tips, voorbeelden en het stappenplan dat we 
je aanreiken, zijn daarom algemeen opgezet en bedoeld als hulpmiddel. 
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2. Waarom Duitsland
Duitsland is een welvarend, stabiel land met een gemiddeld tot vrij hoog besteedbaar inkomen. De economie 
van Duitsland is een van de sterkste van Europa en staat op plaats vier wereldwijd, met een BNP van $ 3,8  
miljard. Ter vergelijking: Nederland staat op plaats zeventien met een BNP van $ 0,8 miljard1.

De blijvende groei van de Duitse economie speelt natuurlijk een belangrijke rol in de overweging de stap de 
grens over te zetten. Duitsers hebben steeds meer te besteden, daar komt bij dat ze ook steeds meer online 
bestellen en erg positief ingesteld zijn. In 2015 deden maar liefst 51,6 miljoen Duitse consumenten online 
aankopen, dat is vier keer zoveel als in Nederland2.

De Duitse online consument gaf destijds gemiddeld € 1210,- uit, naar verwachting groeit dat bedrag in 2016 
tot € 1351,- per persoon3. Deze cijfers zetten Duitsland op plaats twee van landen waar het meest online ge-
winkeld wordt. 83% van de Duitse internetgebruikers, gebruikte in 2015 het wereldwijde web om te winkelen. 
Met 87% staat Engeland net één plaats boven Duitsland. Nederland staat met 75% van de internetgebruikers 
op de zevende plaats4.

Het bedrijfsleven in Duitsland staat, naast een grote hoeveelheid multinationals, bekend om een aantal zeer 
sterke en kapitaalkrachtige middenstandsondernemingen. Een groot deel van deze ondernemingen zijn zelfs 
nog in familiehanden, zoals Dr. Oetker en Aldi. Van oudsher heeft Duitsland een grote industriële sector, in 
met name de automobiel en zware industrie.
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3. Marktonderzoek
Het is duidelijk: Duitsland is de perfecte markt om je business uit te breiden, maar waar begin je?

Het is belangrijk eerst marktonderzoek te doen en een e-commerce plan te maken, voordat je de stap neemt. 
Hierdoor kan je de markt analyseren en een beeld vormen van het landschap en jouw doelgroep. Hoe staat het 
met de concurrentie en hoe kan jij jouw performance marketingkanalen het beste invullen om een zo goed 
mogelijk resultaat te behalen?

Bij het marktonderzoek, en het bijbehorende e-commerce plan, onderzoekt Fingerspitzengefühl onder meer:
 • De doelgroep;
 • De concurrentie;
 • Producten en diensten;
 • Positionering Duitsland;

Daarnaast doet Fingerspitzengefühl ook een analyse van de Duitse markt, houdt het een klantpanel en  
analyseert het de bestaande kanalen.

Uiteraard komt er bij het doen van een marktonderzoek veel tijd, energie én expertise van het land kijken. 
Maar er is ook een aantal onderdelen dat je zelf kan analyseren om de eerste check te kunnen doen: 

• Bekijk websites van concurrenten; 
Websites van de concurrenten geven je goed inzicht in wat de klant al verwacht en gewend is.

• Prijsanalyse; 
Maak alvast een inschatting van mogelijke extra kosten die vanuit Nederland toegevoegd moeten worden, 
zoals verzendkosten.

• Bezoek Duitse steden; 
Belangrijke Duitse steden zoals Düsseldorf en Keulen zijn slechts een paar uur verwijderd van Nederland. 
Het bezoeken van winkels die soortgelijke producten verkopen, kan zeer leerzaam zijn. Maak hierbij veel 
foto’s en observeer het aankoopgedrag van de consument.

• Praat over je plannen; 
Door in contact te komen met Duitsers kun je veel inzicht krijgen in de Duitse markt. Raadpleeg hiervoor 
bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen. Voer met hen gesprekken over je plannen. Door de verschillende 
inzichten kunnen zij je helpen bij  het maken van keuzes. 
Het is ook handig om naar verschillende evenementen te gaan die rondom het thema cross-border onder-
nemen georganiseerd worden. Daar krijg je vaak de kans met ervaringsdeskundigen om tafel te zitten, zij 
kunnen je veel vertellen over de do’s and don’ts.

• Probeer Amazon en eBay; 
Door eerst via Amazon en eBay te verkopen is het eenvoudig inzichten te krijgen in de Duitse markt, zonder 
gelijk een Duitse webshop te starten. Op deze manier is het snel te ervaren hoe de producten in jouw web-
shop door de Duitse consument ontvangen worden.

• Maak een businessplan; 
Door het maken van een businessplan, krijg je een duidelijk inzicht in je kansen, de kosten en de tijd die no-
dig is om jezelf in Duitsland te vestigen. Dit plan geeft met name een goede blik op de Return On Investment. 
Definiëer daarnaast ook een tijdspanne die nodig is om break-even te bereiken.
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4. Hoe bereik je de Duitse consument?
Wijst alles de goede kant op? Dan is het tijd om na te denken over een goede marketingmix. Op welke manier 
kan je je nieuwe doelgroep het beste bereiken?

De Duitse consument is relatief conservatief wanneer het om online kopen gaat. Het online bestellen en thuis 
laten afleveren van levensmiddelen bijvoorbeeld, is in Duitsland stukken minder populair dan in omliggende 
landen, zoals Frankrijk en Nederland. Ook werpen ‘ouderwetse’ vormen van marketing, zoals printadvertenties 
of televisiespots, nog altijd hun vruchten af. Kijk dus met een iets andere bril naar je Duitse doelgroep.

Uiteraard zijn de marketingtools in Nederland en Duitsland vrijwel hetzelfde, maar doe grondig onderzoek 
naar hoe je deze het beste kan inzettten.

SEO
Je Duitse webshop is gelanceerd. Nu is het tijd om ervoor te zorgen dat de Duitse consument hem weet te 
vinden. Duitsers gebruiken Google (92,25%) het meest als zoekmachine en ook Google Shopping is populair. 
Vergeet echter Yahoo (circa 2,15%) en Bing (circa 4,52%) niet bij de zoekmachinemarketing5. De laatste twee 
worden namelijk nog regelmatig gebruikt in Duitsland en de advertentiekosten zijn beduidend lager dan bij 
Google. Gezien de grote omvang van Duitsland zijn deze kleine kanalen toch nog goed voor behoorlijk wat 
kwalitatief verkeer.

SEA
Het is van belang om in Google via keywords goed gevonden te kunnen worden, maar sluit ook daarbij Bing en 
Yahoo niet uit. Met veel concurrentie zal er veel tijd besteed moeten worden aan het vinden van slimmere en 
betaalbare keywords, die toch een goede conversie hebben. Soms zal er toch op de keywords met een hogere 
CPC en hoge conversie ingezet moeten worden, om in ieder geval de eerste klanten binnen te halen. Pluspunt 
is dat het adverteren op Yahoo en Bing goedkoper is, dus dat hoeft geen grote kostenpost te zijn.

PR 
Het is verstandig om publiciteit op te zoeken, maar lastiger te realiseren dan in Nederland. Zo worden persbe-
richten nauwelijks opgepikt, tenzij je met gerenommeerde persbureaus in zee gaat. Mocht je in Bild of Brigitte 
vermeld kunnen worden, is het resultaat ook direct grootschalig.

Events en media
Overweeg deelname aan events, beurzen en het adverteren in traditionele media.

Ga lokaal aan de slag
Zoek naar partnerships met blogs en communities en maak gebruik van een bureau met kennis van de lokale 
markt.

Benut bestaande platformen
Onderzoek welke shopping platformen en prijsvergelijkers voor jouw product interessant zijn. Websites als 
Stylight, Fashionchick, Styleloung en Stylefruits en Idealo (prijsvergelijker) hebben enorme bezoekresultaten.
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Welke social media heb je de afgelopen maand gebruikt?

Statista 2016
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Social media
Overweeg zo snel mogelijk om ook op social media-kanalen actief te worden. Facebook is hierbij een voor 
de hand liggende keuze en wordt in Duitsland massaal gebruikt. Kies er wel voor om een Duits kanaal in te 
richten; Duitse consumenten hechten veel waarde aan Duitse teksten. Een internationaal Engels kanaal is een 
gemiste kans. Pinterest is met name bij de vrouwelijke consument erg populair. De volgende grafiek laat zien 
hoeveel procent van de Duitse internetgebruikers welke media gebruikt6.
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5. Hoe overtuig je de Duitse consument?
Kwaliteit en comfort
De Duitse consument is, over het algemeen, welvarend en heeft een vrij hoog besteedbaar inkomen. In tegen-
stelling tot de Nederlandse consument, is de Duitse niet zozeer gefocust op kortingen maar geeft hij meer om 
kwaliteit en comfort. De herkomst van een product is erg belangrijk en het product wordt dan ook het liefst 
gekocht bij een gecertificeerde dealer. De Duitse klant is ook best bereid daar iets meer voor te betalen, mits 
de webshop aan zijn kritische kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Het belangrijkste is om daarbij de keurmerken 
en referenties op orde te hebben.

Eerste indrukken
Je krijgt maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Let daarbij op de volgende elementen om de 
Duitse consumenten tevreden te houden:

• URL;
De inkopper van de dag, maar leg een Duitse URL (.de) vast voor je website / webshop. 

• Merknaam;
Het vertalen van je merknaam naar een Duitse naam, kan je webshop goed doen. Duitsers spreken in de 
meeste gevallen wel Engels, maar hebben een grote voorkeur voor teksten en communicatie zonder Engelse 
woorden. Zelfs een eenvoudige Engelse slogan kan al niet aankomen bij de doelgroep.

• Merken;
iDeal, Thuiswinkel Waarborg en PostNL zijn onbekende merken in Duitsland. In plaats daarvan kan er beter 
gebruikgemaakt worden van DHL Deutsche Post, Sofortüberweisung, TÜV en Trusted Shops. Het plaatsen 
van logo’s van partners als DHL Deutsche Post en de webshop keurmerken die op jouw webshop van toepas-
sing zijn, is voor de Duitse consument ook belangrijk, dit straalt vertrouwen uit.

• Du of Sie;
In tegenstelling tot in Nederland, waar de consument graag met ‘jij’ aangesproken wordt, gaat de Duitser 
ervan uit dat hij op een website op een beleefde manier wordt benaderd. De consument op je Duitse website 
met ‘u’ aanspreken, wordt gezien als respectvol.
Wel is er onderscheid te maken tussen een jong, hip bedrijf, of een traditioneler bedrijf. Het is belangrijk de
doelgroep eerst goed in kaart te brengen, voordat er een beslissing wordt gemaakt tussen ‘du’ of ‘Sie’. Maar 
wanneer deze beslissing eenmaal is genomen, zorg er dan wel voor dat deze consequent wordt gebruikt. 

Overtuigen
De consument heeft je webshop gevonden en de eerste indruk is goed. Nu is het belangrijk hem te overtuigen 
van je producten. De volgende punten kunnen daarbij helpen:

• Kortingen;
Waar Nederlanders houden van duidelijk gecommuniceerde kortingen, houden Duitsers van wat subtielere 
vormen van communicatie. Houd hier rekening mee in uitingen op je webshop. Enige terughoudendheid is 
geboden.

• Slogans en claims;
Claims als ‘wij zijn de goedkoopste, ‘beste’ of ‘snelste’ komen snel ongeloofwaardig over. Daar komt bij dat 
de claims ook waargemaakt moeten worden. Focus liever op kwaliteit en service, maar ook daarbij dienen de 
gemaakte beloftes nagekomen te worden.
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• Levertijden;
De levertijd is erg belangrijk. Pas hier het principe van underpromise and overdeliver toe. Wanneer er aan-
gegeven wordt dat het product tussen twee en drie dagen bezorgd wordt en het product is er al na een dag, 
maakt dit een goede indruk op de consument. Ga hierbij ook na of binnen een dag leveren werkelijk zo be-
langrijk is. Dit verschilt per product en doelgroep. Het is raadzaam hierbij te kijken naar wat de concurrentie 
doet en belooft.

• Leverings- en retourkosten;
Vanaf een besteding van € 50,- is de verzending bij veel Duitse webshops gratis. Retourneren bij een be-
steding van boven de € 40,- wordt, ondanks dat het niet verplicht is, door veel Duitsers als vanzelfsprekend 
gezien7. Uit onderzoek is gebleken dat 51% van de consumenten een product ooit niet heeft gekocht omdat 
het retourproces niet aan hun wensen voldeed8.

• Reviews;
Net zoals in Nederland, zijn reviews en feedback belangrijk en wordt daar nauwkeurig naar gekeken. Het 
voordeel van goed geformatteerde reviews is dat ze vaak geïndexeerd worden in Google en nu ook recht-
streeks in de zoekresultaten terug te vinden zijn. Veel reviewtools zijn geoptimaliseerd voor Google of wor-
den ook gebruikt door de webwinkel keurmerken, shop dus rustig rond voordat je met een tool in zee gaat.

Taalgebruik
Een oude wijsheid in het zakendoen is: Als ik iets wil kopen, verwacht ik dat men mijn taal spreekt. Wil ik iets 
aan iemand verkopen, dan spreek ik zijn taal.
Aangezien er in dit white paper vanuit gegaan wordt dat de verkoop in Duitsland zal plaatsvinden, zal er veel 
aandacht besteed moeten worden aan de Duitse vertalingen en taalgebruik, ook bij de Duitse marketingacti-
viteiten. Er zullen Duitse keywords voor een AdWords-campagne gevonden moeten worden en ook de nieuws-
brief moet omgezet worden naar het Duits. Hetzelfde geldt voor meta-tags, foutmeldingen en de Algemene 
Gebruiksvoorwaarden. Maar ook het hebben van Duitse handleidingen is belangrijk. Producten zonder Duitsta-
lige handleidingen worden lager gewaardeerd.

Duitse consumenten verwachten uiteraard ook dat de klantenservice hen in het Duits aanspreekt of terug-
schrijft. Om deze reden is het – zeker in het begin – handig om een Duitse partner te vinden. Naast het schrij-
ven van teksten, de social media-pagina’s voorzien van Duitse updates en het ondersteunen van de klanten-
service, zal deze partner zich ook met juridische en organisatorische praktijken bezighouden. Er zijn goede, in 
Duitsland gevestigde bureaus die met een mix van Nederlands- en Duitstalige medewerkers de nodige kernac-
tiviteiten efficiënt en flexibel kunnen uitvoeren. Daarmee wordt er snel een reputatie opgebouwd en de kans 
op een constant groeiend aantal websitebezoekers vergroot. Dit heeft vervolgens weer een positieve invloed 
op de Google ranking en de omzet.
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Keurmerken
Duitsers waarderen degelijkheid en betrouwbaarheid. Het is daarom verstandig, hoewel dit niet verplicht is, 
om de webshop te voorzien van een keurmerk. Het certificaat van een keurmerk brengt namelijk veel voorde-
len met zich mee. Wanneer consumenten je webshop op het eerste gezicht vertrouwen, is de kans groter dat 
men tot een aankoop overgaat en dit met overtuiging doet. 

Wat ook helpt om het vertrouwen in je webshop te laten groeien, is het verzamelen van onafhankelijke en 
transparante klantbeoordelingen. Hierdoor stijgt de klanttevredenheid en wordt de kans op retourzendingen 
verlaagd. Dit resulteert uiteindelijk in een hogere omzet.

Het Trusted Shops-keurmerk is het meest bekende keurmerk in Duitsland. Uit een representatief consumen-
tenonderzoek is onlangs gebleken dat 62% van de deelnemers het Trusted Shops-keurmerk vertrouwt9. Tru-
sted Shops controleert de aangesloten webshops en geeft vervolgens goedkeuring voor veilige e-commerce, 
wat inhoudt dat je als consument veilig een transactie kunt doen op de webshop. Om dit keurmerk te krijgen, 
dienen je webshop en service aan verschillende criteria te voldoen. Voordat het Trusted Shops-logo gebruikt 
mag worden, moet er een certificering uitgevoerd worden.
Is de webshop door deze strenge keuring heen gekomen, dan kan de consument aanspraak maken op de ‘Niet 
tevreden – Geld terug’-garantie van Trusted Shops. Dankzij deze garantie kunnen klanten zonder enig financi-
eel risico online producten aanschaffen. De standaardbijdrage voor een lidmaatschap is proportioneel met de 
jaarlijkse turnover en start bij € 50,- per maand.
Er zijn nog meer keurmerken, zoals EHI Geprüfter Online-Shop, TÜV-SÜD Safer Shopping en Bonicert. Meer 
informatie is te vinden in “Studie zu Internetgüteseigeln in Deutschland und Europa”10.

Grüner Punkt
Milieu en afvalverwijdering zijn belangrijke thema’s in Duitsland. Als bedrijf ben je verantwoordelijk voor een 
correcte verwijdering en verwerking van je verpakkings- en verzendmaterialen. Deze verplichting kan ook uit 
handen worden gegeven, bijvoorbeeld door samen te werken met het Grüner Punkt-programma.
Het Grüner Punkt-logo geeft aan dat de onderneming die het product op de markt brengt, een bijdrage betaalt 
aan de selectieve inzameling, sortering en recycling van huishoudelijke verpakkingen.
Via het online portaal van Grüner Punkt is het mogelijk een licentie te verkrijgen voor het gebruik van eigen 
transportmiddelen. Deelname aan zulke programma’s vinden Duitse consumenten belangrijk. Hierdoor kan 
ook het Grüner Punkt-logo in principe als een keurmerk beschouwd worden.
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Check-out
Een consument besluit een aankoop te doen in je webshop en bereikt nu het belangrijkste punt: het check-out 
proces. De Duitser hecht veel waarde aan een duidelijk en eenvoudig te gebruiken check-out proces. Daarbij 
zijn vier punten van groot belang:
• Maak het mogelijk zonder registratie te bestellen;
• Bied gangbare Duitse betaalmethoden aan, met name P2P (zoals PayPal) en Kauf auf Rechnung;
• Vermeld duidelijk de verwachte levertijd en houd je hieraan;
•Zorg ervoor dat de Algemene Gebruikersvoorwaarden, ‘Allgemeine Geschäftsbedingungen’ (AGB’s), toegan-
kelijk zijn.

Bezahlen, bitte
In Duitsland bestaan andere betaalmethoden en daarnaast hebben Duitsers ook andere voorkeuren. De vol-
gende grafiek laat zien welke betaalmethoden favoriet zijn onder de Duitse consumenten11.

Kauf auf Rechnung is zeer belangrijk voor Duitsers. Deze betaalmethode niet aanbieden op je webshop, kan 
oorzaak zijn voor een lage conversie. Kopen op rekening wordt beschouwd als een uiting van wederzijds ver-
trouwen en geeft aan dat de aanbieder een langdurige visie op zakendoen heeft.

De AGB’s
De Allgemeine Geschäftsbedingungen moeten tijdens het check-out proces eenvoudig toegankelijk en ook 
in lijn zijn met wat de klant in werkelijkheid kan verwachten. Net zoals in Nederland, zijn de AGB’s aan re-
gelgeving onderhevig. Het consumentenrecht in Europa bepaalt dat het recht in het land van de afnemer van 
toepassing is, behalve bij Business to Business (B2B) transacties. Slechts het vertalen van de AGB’s is dus niet 
voldoende. Een Duitse jurist zal ze moeten controleren en aanpassen.

Marktaandeel van de meest gebruikte online betaalmethoden 
in Duitsland in 2015

Rechnung 29%

Kreditkarte 12%

Nachnahme 2,4%

Paypal 19,6%

Vorauskasse 7,1%

Zahlung bei Abholung 2,3%

Lastschrift 19,3%

Sofortüberweisung 2,5%

Ratenkauf 3,8%

Bezahlen mit Amazon 1,1%

Sonstige 1,1%

0%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Statista 2015
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Verzending / retouren
Na een succesvolle afronding van de betaling is het zaak om de goederen bij de klant te krijgen. Zoals eerder 
aangegeven, ligt het voor de hand om vanuit Nederland te verzenden. Er zijn voldoende mogelijkheden om dat 
goed en snel te organiseren. Bij grote volumes en wanneer levertijden een belangrijke rol spelen, is het wel-
licht zinvoller om vanuit Duitsland te verzenden. Denk hier echter wel goed over na; verzenden vanuit Duits-
land betekent dat de hele voorraad en het logistieke proces nogmaals opgezet moeten worden.

Een aantal mogelijke scenario’s:

• Levering via de bestaande dienstverlener;
Versturen vanuit Nederland via je huidige logistiek dienstverlener is iets duurder en verlengt de levertijd met 
twee of drie dagen. Het voordeel is dat de reeds bestaande logistieke oplossing in Nederland grotendeels 
‘hergebruikt’ kan worden.

• Leveren over de grens;
Wanneer het bedrijf in de grensregio staat, kan ervoor gekozen worden om de pakketjes zelf direct in het 
dichtstbijzijnde filiaal van de Deutsche Post aan te leveren. Op die manier kan een levertijd van een dag ge-
realiseerd worden en zijn de kosten lager.

• Kies voor een Duitse vervoerder;
DHL Global Mail heeft goede oplossingen voor zendingen naar Duitsland, waarmee de levertijd slechts een 
dag vertraging oploopt.

• Overweeg Amazon;
Bekijk de mogelijkheid van verkoop en levering via Amazon met opslag van de producten bij Amazon zelf. 
Hiervoor betaal je echter wel vergoedingen die van de marge af gaan.

In elk van de bovenstaande gevallen is het belangrijk rekening te houden met retourzendingen. Bied hierbij 
een passende oplossing aan. Het meest gangbare proces is het bijvoegen van een voorbedrukt retour e-ticket. 
De consument kan dit e-ticket op de doos plakken en het pakketje bij de post afgeven. Op deze manier heb je 
als winkelier volledige controle over het proces.
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6. Budget
Uiteraard komt bij uitbreiding naar Duitsland veel kijken en moet er duidelijk gebudgetteerd worden. Het gaat 
dan niet alleen om marketingbudget of de praktische invulling van de zaken, maar beredeneer ook door naar 
de verzendkosten, klantenservice en interne werkdruk. Heb je nieuw personeel nodig of kan je het aan met het 
huidige? Vanaf een zekere omzet bevordert het ook je geloofwaardigheid als je in Duitsland vertegenwoordigd 
bent.

Daarnaast is het voor het berekenen van het budget belangrijk om rekening te houden met hogere marketing-
kosten in Duitsland. Zo wordt er voor Google Keywords zo’n 25% meer betaald. Bovendien is het zoekvolume 
in Duitsland drie tot vijf keer groter dan in Nederland. Hiermee is het budget een stuk sneller verbruikt. Het 
maandelijkse AdWords-budget zal dan ook vanaf het begin op die schaal aangepast moeten worden. Hier staat 
wel tegenover dat de potentiële omzet veel hoger kan uitpakken. Mocht je de AdWords-kosten willen beper-
ken, is het de moeite waard om je gebied te begrenzen. Alleen in de Nordrhein-Westfalen (NRW) wonen al 
meer dan 17,5 miljoen mensen.

Voorbeelden van belangrijke kostenfactoren en het verschil met Nederland zijn:

• Juridische kosten;
Zeker in het begin zal er een jurist aan te pas moeten komen om de algemene leveringsvoorwaarden en be-
paalde aspecten van de webshop te laten toetsen.

• Administratiekosten zoals btw-aangifte;
Er zijn regels wat betreft de uitvoering van de btw-afdracht bij het leveren van goederen aan een particulier 
in een ander EU-land. Als de totale omzet minder dan € 100.000,- is, hoeft er geen btw-aangifte in Duitsland 
gedaan te worden. Wanneer dit bedrag overschreden wordt, moet alle omzet in Duitsland ook aan de Duitse 
fiscus doorgegeven worden. Over deze omzet wordt Duitse Mehrwertsteur (MwSt) betaald. Het percentage 
MwSt in Duitsland bedraagt 19% (en dus niet de Nederlandse 21%). Meer informatie over btw-aangifte met 
een checklist voor Duitsland, is te vinden op www.fs-gefuehl.com.

• Marketingkosten;
Houd rekening met hogere kosten voor zowel online als offline marketing.

• Verzend- en transportkosten;
Het verzenden van post en pakketten vanuit Nederland naar Duitsland is duurder dan versturen vanuit Duits-
land. Denk ook aan de bijkomende kosten als Duitse consumenten producten willen retourneren.

• Vertaal- en lokalisatiekosten;
De kosten voor het vertalen van je platform kunnen aardig oplopen. Daarnaast moet er rekening mee ge-
houden worden dat bij nieuwe producten, de productbeschrijvingen en handleidingen ook vertaald moeten 
worden. Hoewel ‘machine-vertalingen’ steeds beter worden, zijn deze variabele kosten nog altijd aanzienlijk.



14

7. Juridische kwesties
Naast alle praktische tips, moet je ook denken aan de wet- en regelgeving in Duitsland. Vooral voor Duitsers 
is online privacy een heikel punt. Internetgebruikers zijn daarom op een aantal vlakken goed beschermd en 
daar moet je rekening mee houden. Daarnaast zijn er uiteraard de algemene voorwaarden en andere juridische 
teksten die je moet aanpassen aan de regels van je nieuwe markt. 

Impressum
Het hebben van een Impressum is wettelijk verplicht voor schriftelijke media, zoals boeken, kranten, tijdschrif-
ten en websites. Het Impressum geeft exact aan wie de eigenaar van de publicatie en het auteursrecht is. Dat 
in Duitsland veel waarde wordt gehecht aan het Impressum is vooral te zien aan de bezoekersaantallen, vaak is 
dit de meest bezochte pagina van een website.

Een Impressum bevat in ieder geval de volgende punten:

• Naam en adres van de aanbieder;
Op de webshop worden de namen vermeld van rechtspersonen en van personenvennootschappen die toe-
stemming hebben rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan.

• Naam van de vertegenwoordigingsbevoegde;
Indien de eigenaar van de webshop een rechtspersoon of een personenvennootschap is, moet de naam van 
de vertegenwoordigingsbevoegde, meestal de ‘Geschäftsführer(s)’ worden vermeld.

• Telefoonnummer en e-mailadres;
Zowel het telefoonnummer als het e-mailadres moeten volledig en nauwkeurig worden aangegeven. Voor 
een Duits telefoonnummer moet altijd landcode ’00 49’ staan. 

• Inspectie en instantie voor verlening vergunningen;
Indien de aangeboden telefonische diensten geregistreerd of aan inspectie onderhevig zijn, moet de bevoeg-
de instantie met postadres worden vermeld.

• Register en registernummer;
Als je webshop in het handels-, verenigings-, partnerschaps- of coöperatieregister staat ingeschreven, moet 
het registernummer en de naam van het desbetreffende register vermeld worden.

• Btw-identificatienummer;
Het btw-identificatienummer moet worden genoemd indien je als eigenaar van de webshop btw-plichtig 
bent.

Het is belangrijk dat bovenstaande informatie op de webshop overzichtelijk, direct toegankelijk en altijd 
beschikbaar is. Vergelijk een Impressum niet met een colofon, in tegenstelling tot een colofon is het namelijk 
verplicht om een Impressum op je website te hebben staan. Als deze ontbreekt, kan je een flinke boete opge-
legd krijgen. Dit geldt voor zowel opzettelijke overtredingen, als voor nalatigheid.

Vergeet niet het Impressum toe te voegen aan e-mails. Dit is wettelijk verplicht, maar wordt in de praktijk 
regelmatig vergeten. Een goed voorbeeld van een Impressum is te vinden op de website van Fingerspitzen-
gefühl12.
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Privacy
Privacy is een zeer gevoelig onderwerp in Duitsland. Vooral wanneer het aankomt op registratie van persoon-
lijke data en het gebruik daarvan voor marketingactiviteiten en publicaties. Het feit dat Google in Duitsland bij 
wet verplicht is om op aangeven van particulieren of instanties, delen van hun Streetview foto’s te wissen, is 
uniek in de wereld. Duitsers maken er op grote schaal gebruik van, om hun privacy te waarborgen. Alle wet-
ten en regels zijn te vinden in de Datenschutz, een niet te onderschatten scala aan regels waar alle instanties 
rekening mee moeten houden. Als webshop ben je wettelijk verplicht om de consument en bezoekers duidelijk 
te informeren welke privacygevoelige gegevens je verzamelt en met welk doel dit gedaan wordt.
Het privacybeleid van je webshop dient te voldoen aan de volgende punten:

• Identiteit;
De bedrijfsnaam wordt vermeld, inclusief de adresgegevens van het bedrijf en een contactadres voor privacy-
gerelateerde vragen.

• Doeleinden;
Het is verplicht aan te geven met welk doel de persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Het gaat hierbij om 
zaken als het uitvoeren van de koopovereenkomst of beveiliging en optimalisering van de website. Dit geldt 
ook voor het vastleggen van IP-adressen.

• Gebruik van cookies;
Indien de webshop cookies gebruikt, ben je verplicht daar melding van te maken en te vertellen wat je ermee 
doet.

• Nieuwsbrieven;
In Duitsland moeten consumenten - net zoals in Nederland - expliciet toestemming geven voor het ontvan-
gen van nieuwsbrieven. Een vooraf aangevinkt opt-in vakje is dan ook verboden. Daarnaast moet in iedere 
nieuwsbrief staan hoe men zich kan afmelden.

• Inzage en correctie;
De consument heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om de persoonsgege-
vens te laten corrigeren of te verwijderen.

• Beveiliging;
Licht toe welke technische en organisatorische maatregelen er zijn genomen om persoonsgegevens te bevei-
ligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bij het plaatsen van bestellingen dient de 
internetverbinding bijvoorbeeld beveiligd te worden met SSL.
Het is belangrijk om een Duitse partner om advies of hulp te vragen bij de invulling van je privacybeleid. Het 
is ook aan te raden om de documenten te laten nakijken door een advocaat of jurist.
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8. Stappenplan
Nog even voor de duidelijkheid alles op een rijtje, wat zijn de stappen die je moet nemen?

1. Doe een marktonderzoek
Onderzoek wat je mogelijkheden zijn voor de Duitse markt, wat zijn je grootste concurrenten en wat is de doel-
groep waar je je op wil focussen?

2. Zorg voor de Duitse standaard
Wijst je marktonderzoek de goede kant op? Ga dan een praktisch plan maken. Vergeet de keurmerken, stan-
daard Duitse eerste indrukken en bepaalde Duitse betaalmethoden niet voordat je live gaat.

3. Juridische kwesties
Zijn deze op orde? Heb je gedacht aan je Impressum, AGB’s en Datenschutzerklärung?

4. Marketingkanalen inrichten 
Richt je marketingkanalen in en zorg voor ondersteuning van een Duitse marketing expert.
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Laatste tips
Een verdieping in de culturele aspecten van Duitsland is zeer aan te raden. Want hoewel Duits en Nederlands 
veel op elkaar lijken, zijn er naast de vele overeenkomsten tussen beide landen, ook belangrijke verschillen. 
Voornamelijk als het op cultuur en de daaraan verbonden verwachting aankomt. Het loont dus zeker om meer 
aandacht aan je Duitse webshop te besteden dan alleen een vertaling. In dit white paper zijn de meest belang-
rijke punten te vinden wat betreft het starten van een webshop in Duitsland, zodat jij voorbereid het gesprek 
met Duitse partners, dienstleveranciers en toekomstige medewerkers kan aangaan.

Een bron van inspiratie wat betreft verdieping in de Duitse cultuur, kan de Facebook-pagina van Duitslandweb 
zijn. Het laatste nieuws uit Duitsland is ook te volgen op www.duitslandnieuws.nl. Op de website van Fing-
erspitzengefühl houden we je op de hoogte van het belangrijkste Duitse e-commerce nieuws.

Zum Schluss
Voor het aanboren van je nieuwe afzetmarkt, is misschien wat extra focus nodig om je te verdiepen in alle 
regels, wetten en voorkeuren, maar het loont zeker. De Duitse markt biedt veel kansen en je kan het opzetten, 
managen en succesvol uitbouwen van een Duits e-commerce platform erg goed sturen.
Laat je niet ontmoedigen door alle bijkomende zaken maar neem rustig de tijd alles uit te zoeken.

Indien je enthousiast bent geworden over je kansen in Duitsland en meer wilt weten over de mogelijkheden, 
neem dan eens contact met Fingerspitzengefühl op. Wij helpen je graag om succesvol te worden op de Duitse 
markt.

Viel Spaß und Erfolg!
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